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Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.Tundmatu saatja 

korral palume linke ja faile mitte avada. 

 

Tere     

 

 

Küsin Teie seisukohta järgmises, pärimisregistrit puudutavas küsimuses.  

 

Teatavasti on pärimisregister on andmekogu, mida peetakse testamentide, 

pärimislepingute, pärandvara hoiumeetmete, pärimismenetluste, 

pärimistunnistuste ja pärandvara ühisuse osade võõrandamise kohta 

arvestuse pidamiseks, andmete säilitamiseks ning 

avalikustamiseks. Pärimisregistri vastutav töötleja on 

Justiitsministeerium. 

 

Palun mulle teatada, kas pärimisregistris saab teha nähtavaks 

keelu pärandvara ühisuse mõttelise osa käsutamiseks? Kui ei, siis kuidas 

on tagatud käsutuskeeldu rikkuvate tehingute tegemise välistamine? 
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Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et käesolev sõnum võib sisaldada 

konfidentsiaalset informatsiooni. Juhul, kui olete saanud käesoleva 

sõnumi eksikombel, palume sellest vastuse saatmisega viivitamatult 

teavitada sõnumi saatjat ning seejärel sõnum ja selle võimalikud manused 

kustutada Teie arvutisüsteemist, tegemata, edastamata või säilitamata 

sellest ühtegi koopiat. Ehkki me usume, et see sõnum ja selle võimalikud 

manused on vabad viirustest ja muudest vigadest, mis võiksid mõjutada 

saaja arvutit või IT-süsteemi, avab sõnumi saaja selle omal riisikol. Me 

ei vastuta ükskõik millise kahju või kahjustuse eest, mis võib tuleneda 

käesoleva sõnumi vastuvõtmisest või kasutamisest.Please note that this 

message may contain confidential information. If you have received this 

message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a 

reply, then delete the message as well as any attachments from your 

system without making, distributing or retaining any copies of it. 

Although we believe that the message and any attachments are free from 

viruses and other errors that might affect the computer or IT system 

where it is received and read, the recipient opens the message at his or 

her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising 

from the receipt or use of this message. 

 


